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АКТА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

86. 

На основу члана 29. Став 3.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 
52/11),  члана  1.  и  3.  Уредбе  о  критеријумима  за  доношење  акта  о  мрежи  предшколских  установа  и  акта  о  мрежи 
основних школа („Сл. гласник РС“, број 80/10) и члана  42. став 1. тачка 7. Статута општине Горњи Милановац („Сл.  г 
ласник  општине Г. Милановац“,  број  20/08 и  3/11), Скупштина  општине Горњи Милановац,  на  седници одржаној  20. 
децембра  2011. године,  донела је 

ОДЛУКУ 
О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Члан 1. 
Овом Одлуком  утврђује се број и просторни распоред основних школа на територији општине Горњи 

Милановац (у даљем тексту: мрежа основних школа). 

Члан 2. 
Мрежу  основних  школа  чине  основне  школе  које  делатност  основног  образовања  и  васпитања  обављају  у 

седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења. 

Члан 3. 
Основно образовање и васпитање ученика траје  осам година и остварује се у два образовна циклуса и то: 
 први циклус ( од првог до четвртог разреда) у којем се настава остварује као разредна и 
 други циклус ( од петог до осмог разреда) у којем се настава остварује као предметна. 

Члан 4. 
Основно  образовање  и  васпитање  ученика  на  територији  општине  Горњи  Милановац  организује  се  у  седам 

основних школа и двадесет девет издвојених одељења и то: 

Ред. 
бр  Назив школе  Седиште  Изјава одељења  Разредност 

1.  ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР 
I“ 

ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Матична школа  I   VIII 
Специјално одељење Г. М.  I   VIII 
Брђани  I   VIII 
Јабланица  I  IV 
Луњевица  I  IV 
Семедраж  I  IV 

2.  ОШ „МОМЧИЛО 
НАСТАСИЈЕВИЋ“ 

ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Матична школа  I   VIII
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3.  ОШ „СВЕТИ САВА“  ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Матичнашкола  I   VIII 

4.  ОШ „ДЕСАНКА 
МАКСИМОВИЋ“ 

ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Матична школа  I   VIII 
Враћевшница  I   VIII 
Горња Црнућа  I  IV 
Доња Врбава  I  IV 
Горња Врбава  I  IV 
Сврачковци  I  IV 
Мајдан  I  IV 

5.  ОШ „ИВО АНДРИЋ“  ПРАЊАНИ 

Матична школа  I   VIII 
Каменица  I   VIII 
Брезна  I   VIII 
Богданица  I  IV 
Гојна Гора  I  IV 
Срезојевци  I  IV 
Теочин  I  IV 
Коштунићи  I  IV 
Брајићи  I  IV 

6.  ОШ „АРСЕНИЈЕ ЛОМА“  РУДНИК 

Матична школа  I   VIII 
Угриновци  I   VIII 
Заграђе  I  IV 
Варнице  I  IV 
Драгољ  I  IV 
Трудељ  I  IV 

7.  ОШ „ТАКОВСКИ 
УСТАНАК“  ТАКОВО 

Матична школа  I   VIII 
Полом  I  IV 
Горњи Бањани  I   VIII 
Савинац  I  IV 
Бољковци  I   VIII 
Врнчани  I  IV 
Горњи Бранетићи  I  IV 

Члан 5. 
Ступањем на  снагу  ове Одлуке престаје  да  важи Одлука  о  броју и просторном распореду  основних школа на 

територији  општине    Горњи  Милановац,  коју  је  Скупштина  општине  Г.  Милановац    донела  на  седници  одржаној 
20.02.2006. године под бројем: 161043/06. 

Члан 6. 
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ по добијању сагласности Министарства 

просвете и науке Републике Србије. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

Број: 206987/2011 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Михаило Вучетић,с.р.
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АКТА 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

26. 

R e p u b l i k a  S r b i j a 
OP[TINA GORWI MILANOVAC 
PREDSEDNIK OP[TINE 
Broj:1400528 
Datum:06.07.2012. godine 
GORWI MILANOVAC 

Na osnovu ~lana 53., Zakona o buxetskom sistemu (”Sl. glasnik RS”, br. 54/09,73/2010 i 101/2010), Re{ewa o 
kvotama potro{we za buxetske korisnike za period 01.01.-31.09.2012. godine, ~lana 58. Statuta op{tine Gorwi 
Milanovac (”Sl. glasnik op{tine Gorwi Milanovac br. 20/08 и 3/2011”) Predsednik op{tine Gorwi Milanovac donosi 

RE[EWЕ 
O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU ODOBRENIH APROPRIJACIJA RAZDELA 4, GLAVA 07 , FUNKCIONALNA 

KLASIFIKACIJA 912 OSNOVNO OBRAZOVAWE  И FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA 090  СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА  ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ PO RE[EWU O KVOTAMA POTRO[WE ZA BUXETSKE KORISNIKE ZA 

PERIOD  01. 01.- 30.09.2012. GODINU 

^lan 1. 
Zakonom o buxetskom sistemu definisano je da buxetski korisnici vr{e pla}awa do visine rashoda koji su 

odre|eni za tromese~ni ili neki drugi period, pri ~emu se kvote potro{we odre|uju imaju}i u vidu sredstva 
planirana u buxetu, plan izvr{ewa buxeta i likvidne mogu}nosti buxeta. 

Obim potro{we po buxetskim korisnicima i namenama za period januar –  септембар  2012. godine utvr|en je u 
slede}im iznosima: 

R.br. 
BUXETSKI 
KORISNIK 

Teku}i 
rashodi 

Teku}abuxetska 
резерва  Ukupno 

1. O[ “ Kraqa 
Aleksandra  I  “  6.824.205,00  125.000,00  6.949.205,00 

2. O[ “ Mom~ilo 
Nastasijevi}”  4.021.695,00  4.021.695,00 

3. O[ “ Sveti 
Sava”  3.759.000,00  57.000,00  3.816.000,00 

4. O[ “ Desanka 
Maksimovi}”  6.484.800,00  6.484.800,00 

5. O[ “ Ivo 
Andri}” Prawani  8.491.000,00  300.000,00  8.791.000,00 

6. O[ “ Arsenije 
Loma” Rudnik  4.915.400,00  127.730,00  5.043.130,00 

7. O[ “ Takovski 
ustanak” Takovo  6.073.900,00  6.073.900,00 

A UKUPNO:  40.570.000,00  609.730,00  41.179.730,00 
OSTALI 
RASHODI 

413 Naknade u 
naturi 

30.000,00  30.000,00 

424 Specijalizovane 
usluge  1.050.000,00  1.050.000,00 

472 Naknada za 
za{titu iz 
buxeta  850.000,00  850.000,00 

B UKUPNO:  1.930.000,00  1.930.000,00 
UKUPNO (A+B):  42.500.000,00  43.109.730,00 

Ц  ИНКЛУЗИВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

423  Услуге по 
уговору  350.000,00  350.000,00 

425  Текуће попр. и 
одржавање  50.000,00  50.000,00 

426  Материјал  50.000,00  50.000,00 
472  Накн.за 

соц.зашт. из
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буџета  50.000,00  50.000,00 
UKUPNO:  500.000,00  500.000,00 

^lan 2. 
Obaveze prema korisnicima buxetskih sredstava izvr{ava}e se srazmerno ostvarenim primawima buxeta. 

Ukoliko se u periodu 01.01.-30.06.2012. godine smawe primawa buxeta, izdaci buxeta }e se izvr{avati prema 
prioritetima, i to: obaveze utvr|ene zakonskim propisima, na postoje}em nivou i minimalni stalni tro{kovi 
neophodni za funkcionisawe buxetskih korisnika. 

^lan 3. 
O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se Odeqewe za dru{tvene delatnosti i bi}e objavqeno u “Slu`benom 

glasniku op{tine Gorwi Milanovac”. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

27. 

R e p u b l i k a  S r b i j a 
OP[TINA GORWI MILANOVAC 
PREDSEDNIK OP[TINE 
Broj:1-400-529 
Datum:06.07.2012.  godine 
GORWI MILANOVAC 

Na osnovu ~lana 53., Zakona o buxetskom sistemu (”Sl. glasnik RS”, br. 54/09), Re{ewa o kvotama potro{we za 
buxetske korisnike za period 01.01.-31.09.2012. godine, ~lana 58. Statuta op{tine Gorwi Milanovac (”Sl. glasnik 
op{tine Gorwi Milanovac br. 20/08 и 3/2011”) Predsednik op{tine Gorwi Milanovac donosi 

RE[EWЕ 
O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU ODOBRENIH APROPRIJACIJA RAZDELA 4, GLAVA  08, 

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA 920 SREDWE OBRAZOVAWE PO RE[EWU O KVOTAMA POTRO[WE ZA 
BUXETSKE KORISNIKE ZA PERIOD  01.01.30.09.2012. GODINU 

^lan 1. 
Zakonom o buxetskom sistemu definisano je da buxetski korisnici vr{e pla}awa do visine rashoda koji su 

odre|eni za tromese~ni ili neki drugi period, pri ~emu se kvote potro{we odre|uju imaju}i u vidu sredstva 
planirana u buxetu, plan izvr{ewa buxeta i likvidne mogu}nosti buxeta. 

Obim potro{we po buxetskim korisnicima i namenama za period januar –  септембар 2012. godine utvr|en je u 
slede}im iznosima: 

Р.бр.  БУЏЕТСКИ КОРИСНИК  Текући расходи  Текућа 
буџетска 
резерва 

Укупно 

1. T[ “Jovan @ujovi} “ 
8.289.800,00  45.260,00  8.335.060,00 

2. Gimnazija “Takovski 
ustanak”  4.583.950,00  34.780,00  4.618.730,00 

3. ET[ “ Kwaz Milo{”  4.104.450,00  28.685,00  4.133.135,00 
A UKUPNO:  16.978.200,00  108.725,00  17.086.925,00 

OSTALI RASHODI 
413 Naknade u naturi  1.250.000,00  1.250.000,00 
424 Specijalizovane usluge  821.800,00  821.800,00 
472 Naknada za za{titu iz 

buxeta  950.000,00  950.000,00 
B UKUPNO:  3.021.800,00  3.021.800,00 

UKUPNO (A+B):  20.000.000,00  20.108.725,00 

^lan 2. 
Obaveze prema korisnicima buxetskih sredstava izvr{ava}e se srazmerno ostvarenim primawima buxeta. 

Ukoliko se u periodu 01.01.-30.09.2012. godine smawe primawa buxeta, izdaci buxeta }e se izvr{avati prema 
prioritetima, i to: obaveze utvr|ene zakonskim propisima, na postoje}em nivou i minimalni stalni tro{kovi 
neophodni za funkcionisawe buxetskih korisnika.



B Br ro oj j 1 19 9 / /2 20 01 12 2  S Sl lu u` `b be en ni i g gl la as sn ni ik k o op p{ {t ti in ne e G Go or rw wi i M Mi il la an no ov va ac c S St tr ra an na a 7 7 

^lan 3. 
O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se Odeqewe za dru{tvene delatnosti i bi}e objavqeno u “Slu`benom 

glasniku op{tine Gorwi Milanovac”. 

PREDSEDNIK OP[TINE 
Milisav Mirkovi},с.р. 

28. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400527/1 
Датум: 09.07.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи Милановац  („Сл.  гл.  Општине 
Горњи Милановац“ , број 20/08 и 3/11“), доносим 

РЕШЕЊЕ 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Прву  измену 
финансијског  плана  ТШ  „Јован  Жујовић“  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину,  усвојену  на  Школском 
одбору ТШ „Јован Жујовић“ дана 04.07.2012. године. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“ 

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  ТШ  „Јован 
Жујовић“ Горњи Милановац,  одржаној  дана  04.07.2012. 
године, усвојена је Прва измена финансијског плана ТШ 
„Јован  Жујовић“  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  и 
достављена Председнику општине Горњи Милановац на 
давање сагласности. 

Првом  изменом  финансијскиог  плана  ТШ 
„Јован  Жујовић“  Горњи  Милановац  утврђена  је 
расподела  средстава,  према  решењу  Председника 
општине о првој измени решења о распореду средстава у 
оквиру  одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  08, 
функционална класификација 920, средње образовање по 
Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету општине 
Горњи Милановац  за  2012.  годину  бр.  140231/2012  од 
18.06.2012. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано  је да  је 
Председник општине наредбодовац  за  извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

29. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400527/2 
Датум: 11.07.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи Милановац  („Сл.  гл.  Општине 
Горњи Милановац“ , број 20/08 и 3/11“), доносим 

РЕШЕЊЕ 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Прву  измену 
финансијског  плана  Гимназије  „Таковски  устанак“  за 
2012.  годину,  усвојену  на Школском  одбору  Гимназије 
дана 06.07.2012. године. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“ 

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  Гимназије 
„Таковски  устанак“  из  Горњег  Милановца,  одржаној 
дана  06.07.2012.  године,  усвојена  је  Прва  измена 
финансијског  плана  Гимназије  за  2012.  годину  и 
достављена Председнику општине Горњи Милановац на 
давање сагласности. 

Првом изменом финансијског плана Гимназије 
утврђена  је  расподела  средстава,  према  решењу 
Председника  општине  о  првој  измени  решења  о 
распореду  средстава  у  оквиру  одобрених  апропријација 
раздела  4,  глава  08,  функционална  класификација  920, 
средње  образовање  по  Одлуци  о  изменама  и  допунама 
одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2012. 
годину бр. 140231/2012 од 18.06.2012. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано  је да  је 
Председник општине наредбодовац  за  извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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30. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401763 
06 . јул  2012.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему,  став 
1.и  6.  ("Сл.гласник  РС",  бр.  54/09,73/10,101/2010  и 
101/2011.)  и  члана  58.  став  1.  тачке  3.  и  16.  Статута 
општине  Г.  Милановац  ("Сл.  гласник  Општине  Г. 
Милановац"  бр.  20/08.и  03/11.),  Одлуке  о  буџету 
општине  Г.Милановац  за  2012.годину  (  «Сл.гл.општине 
Г.Милановац» бр.24/2011 и 14/2012.),доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О промени апропријацијe 

1.Средства,  утврђена  Одлуком  о  буџету  општине  Г. 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  24/2011.  и  14/2012.г.),  раздео  04 
Општинска  управа,  глава  01,  функција  130  –  Опште 
услуге, са економске  класификације 411плате, додаци и 
накнаде,  износ    од  420.000,00  динара  ,  преноси  се  на 
раздео  04  Општинска  управа,  глава  01,  функција  130 
Опште  услуге,  економска  класификација  512машине и 
опрема. 
2.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Одељење  за 
привреду и финансије. 
3.Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине 
Горњи Милановац“. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Чланом    61.  Закона  о  буџетском  систему  , 
регулисано  је  да  се  може  извршити  преусмеравање 
апропријације  одобрене  на  име  одређеног  расхода  у 
износу до 5% вредности апропријације за расход, чији се 
износ  умањује.  С  обзиром  да  се  износ  од  420.000,00 
динара  уклапа  у  дозвољени  оквир,  промена 
апропријације  је  извршена  у  складу  са  законским 
прописима. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

31. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400/5261 
Датум: 02.07.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
НБ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута општине Горњи Милановац („Сл. гл. Општине 

Горњи Милановац“ , број 20/08 и 3/11“),  доносим 

РЕШЕЊЕ 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Прву  измену 
финансијског  плана  ОШ  „Арсеније  Лома“  Рудник  за 
2012.  годину,  усвојену  на  Школском  одбору    ОШ 
„Арсеније Лома“ Рудник дана 29.06.2012. године. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“ 

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници Школског  одбора ОШ  „Арсеније 
Лома“  Рудник,  одржаној  дана  29.06.2012.  године, 
усвојена  је  Прва  измена  финансијског  плана  ОШ 
„Арсеније  Лома“  Рудник  за  2012.  годину  и  достављена 
Председнику  општине  Горњи  Милановац  на  давање 
сагласности. 

Првом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Арсеније  Лома“  Рудник  утврђена  је  расподела 
средстава, према решењу Председника  општине  о првој 
измени  решења  о  распореду  средстава  у  оквиру 
одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  07, 
функционална класификација 912, основно образовање и 
функционална  класификација  090  социјална  заштита  – 
инклузивно  образовање,  по  Одлуци  о  изменама  и 
допунама одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 
2012. годину бр. 140230/2012 од 18.06.2012. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано  је да  је 
Председник општине наредбодовац  за  извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

32. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400526/5 
Датум: 06.07.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
НБ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи Милановац  („Сл.  гл.  Општине 
Горњи Милановац“ , број 20/08 и 3/11“), доносим 

РЕШЕЊЕ 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Прву  измену 
финансијског плана ОШ „Иво Андрић“ Прањани за 2012. 
годину,  усвојену  на  Школском  одбору    ОШ  „Иво 
Андрић“ Прањани дана 05.07.2012. године.
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2.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“ 

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  ОШ  „Иво 
Андрић“  Прањани,  одржаној  дана  05.07.2012.  године, 
усвојена  је  Прва  измена  финансијског  плана  ОШ  „Иво 
Андрић“  Прањани  за  2012.  годину  и  достављена 
Председнику  општине  Горњи  Милановац  на  давање 
сагласности. 

Првом изменом финансијског плана ОШ „Иво 
Андрић“  Прањани  утврђена  је  расподела  средстава, 
према  решењу  Председника  општине  о  првој  измени 
решења  о  распореду  средстава  у  оквиру  одобрених 
апропријација  раздела  4,  глава  07,  функционална 
класификација 912, основно образовање и функционална 
класификација  090  социјална  заштита  –  инклузивно 
образовање, по Одлуци о изменама и допунама одлуке о 
буџету општине Горњи Милановац за 2012. годину бр. 1 
40230/2012 од 18.06.2012. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано  је да  је 
Председник општине наредбодовац  за  извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

33. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400526/2 
Датум:09.07.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
НБ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи Милановац  („Сл.  гл.  Општине 
Горњи Милановац“ , број 20/08 и 3/11“), доносим 

РЕШЕЊЕ 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Прву  измену 
финансијског  плана  ОШ  „Момчило  Настасијевић“ 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину,  усвојену  на 
Школском одбору  ОШ „Момчило Настасијевић“ Горњи 
Милановац дана 03.07.2012. године. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“ 

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници Школског  одбора ОШ „Момчило 
Настасијевић“  Горњи  Милановац,  одржаној  дана 

03.07.2012.  године,  усвојена  је  Прва  измена 
финансисјког  плана  ОШ  „Момчило  Настасијевић“ 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  и  достављена 
Председнику  општине  Горњи  Милановац  на  давање 
сагласности. 

Првом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Момчило Настасијевић“ Горњи Милановац утврђена  је 
расподела  средстава,  према  решењу  Председника 
општине о првој измени решења о распореду средстава у 
оквиру  одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  07, 
функционална класификација 912, основно образовање и 
функционална  класификација  090  социјална  заштита  – 
инклузивно  образовање,  по  Одлуци  о  изменама  и 
допунама одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 
2012. годину бр. 140230/2012 од 18.06.2012. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано  је да  је 
Председник општине наредбодовац  за  извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

34. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400526/3 
Датум: 16.07.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
НБ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи Милановац  („Сл.  гл.  Општине 
Горњи Милановац“ , број 20/08 и 3/11“), доносим 

РЕШЕЊЕ 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Прву  измену 
финансијског плана ОШ „Свети Сава“ Горњи Милановац 
за  2012.  годину,  усвојену  на  Школском  одбору    ОШ 
„Свети Сава“ Горњи Милановац дана 10.07.2012. године. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“ 

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  ОШ  „Свети 
Сава“  Горњи  Милановац,  одржаној  дана  10.07.2012. 
године, усвојена је Прва измена финансијског плана ОШ 
„Свети  Сава“  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  и 
достављена Председнику општине Горњи Милановац на 
давање сагласности. 

Првом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Свети  Сава“  Горњи Милановац  утврђена  је  расподела 
средстава, према решењу Председника  општине  о првој 
измени  решења  о  распореду  средстава  у  оквиру
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одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  07, 
функционална класификација 912, основно образовање и 
функционална  класификација  090  социјална  заштита  – 
инклузивно  образовање,  по  Одлуци  о  изменама  и 
допунама одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 
2012. годину бр. 140230/2012 од 18.06.2012. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано  је да  је 
Председник општине наредбодовац  за  извршење буџета 
општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

35. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:156060/12 
17.07.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
СП 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гл.РС“,  број  129/07)  члана  58.став  1. 
тачка  16.Статута    општине  Горњи  Милановац“,  број 
20/08 и 3/11),доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  OБРАЗУЈЕ СЕ КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО  за 
Општину  Горњи  Милановац,  са  циљем  да  предузима, 
организује и прати реализацију свих активности  које се 
односе на  пружање додатне подршке деци  са посебним 
потребама  у следећем саставу и то: 

1.Љиљана  Тешић,  начелник  Одељења  за 
друштвене  делатности  Општинске  управе  општине 
Горњи Милановац, за председника, 

2.  Милица  НешковићЛучић,  Волонтерски 
центар, Горњи Милановац, за члана 

3.Снежана Станковић, Центар  за  социјални  рад 
Горњи  Милановац, за члана 

4.Предраг  Бегенишић,  Кошаркашки  клуб 
„Икар“, Горњи Милановац, за члана 

5.др  Слободан  Радојевић,  Дом  Здравља  Горњи 
Милановац,за члана, 

6.Ивана Игњатовић, Удружење родитеља деце са 
сметњама  у  развоју  Општине  Горњи  Милановац,за 
члана, 

7. Марина Обрадовић, Удружење родитеља деце 
са  сметњама  у  развоју  Општине  Горњи   Милановац  за 
члана, 

8.Горица  Тепшић,  Предшколска    установа 
„Сунце „Горњи  Милановац за члана и 

9.  Зора  Новаковић,  Основна  школа  „Краљ 
Александар I“Горњи Милановац, за члана. 

II  Овлашћује  се  Председник  Координационог 
тела да може захтевати стручну и сваку другу  помоћ од 
свих  општинских  установа,  предузећа  и  Општинске 
управе  општине Горњи Милановац, у погледу остварења 
додатне подршке деци са посебним потребама. 

III  Координационо  тело  је  дужно  да 
Председнику  општине    доставља  извештај  о  раду  два 
пута годишње. 

IV  Административне  послове    за    потребе 
Координационог  тела обављаће  Одељење за друштвене 
делатности    општинске  управе  општине  Горњи 
Милановац. 

V Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи  Милановац“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

36. 

Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број: 1400526/4 
Датум: 18.07.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
НБ 

На  основу  члана  58.  став  1.  тачка  3.  и  16. 
Статута  општине  Горњи Милановац  („Сл.  гл.  Општине 
Горњи Милановац“ , број 20/08 и 3/11“), 

доносим 

РЕШЕЊЕ 

1.  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Прву  измену 
финансијског  плана ОШ „Десанка Максимовић“ Горњи 
Милановац  за  2012.  годину,  усвојену  на  Школском 
одбору   ОШ  „Десанка Максимовић“  Горњи Милановац 
дана 18.07.2012. године. 

2.  Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
гласнику општине Горњи Милановац“ 

О б р а з л о ж е њ е 

На  седници  Школског  одбора  ОШ  „Десанка 
Максимовић“  Горњи  Милановац,  одржаној  дана 
18.07.2012.  године,  усвојена  је  Прва  измена 
финансијског  плана ОШ  „Десанка Максимовић“  Горњи 
Милановац  за  2012.  годину  и  достављена  Председнику 
општине Горњи Милановац на давање сагласности. 

Првом  изменом  финансијског  плана  ОШ 
„Десанка  Максимовић“  Горњи  Милановац  утврђена  је 
расподела  средстава,  ,  према  решењу  Председника 
општине о првој измени решења о распореду средстава у 
оквиру  одобрених  апропријација  раздела  4,  глава  07, 
функционална класификација 912, основно образовање и 
функционална  класификација  090  социјална  заштита  – 
инклузивно  образовање,  по  Одлуци  о  изменама  и 
допунама одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 
2012. годину бр. 140230/2012 од 18.06.2012. године. 

Статутом  општине  Горњи  Милановац,  а 
сходно Закону о локалној самуправи, прописано  је да  је 
Председник општине наредбодовац  за  извршење буџета
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општине,  па  је  сходно  овоме  и  донето  решење  као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

37. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1023284/2012 
12.07.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/07) и члана 58. 
став  1.  тачка  16.  Статута  општине  Горњи  Милановац 
(„Сл. Гласник општине Горњи Милановац“, број 20/08 и 
3/11), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  Јавном  предузећу 
„Спортско  рекреативни  центар“  из  Горњег  Милановца 
да,  на  кп.бр.  40309  КО  Горњи  Милановац,  може  да 
сагради помоћни објекат – бунар за потребе снабдевања 
техничком водом. 

II Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општина  Горњи  Милановац  носилац  је  права 
коришћења  на  кп.бр.  40309  КО  Горњи  Милановац  на 
којој  је  саграђена  Спортска  Хала  „Бреза“,  а  којом 
управља  Јавно  предузеће  „Спортско  рекреативни 
центар“  из  Горњег  Милановца.  Ово  предузеће  се  с 
намером да изврши партерно уређења простора око хале 
обратило  Општинској  управи  са  захтевом  за 
Информацију  о  локацији,  а  како  партерно  уређење 
обухвата  и  оплемењивање  простора  зеленилом,  које  ће 
касније  захтевати  одржавање  и  заливање,  закључено  је 
да би се у том правцу у склопу парцеле могао саградити 
помоћни објекат – бунар који би користио за снабдевање 
техничком водом за ове намене. 

Председник  општине,  с  обзиром  да  по  закону 
заступа и представља општину Горњи Милановац, овим 
решењем формално даје  сагласност да се на предметној 
парцели 40309 КО ГМ, чији је корисник Општина Горњи 
Милановац, може изградити помоћни објекат – бунар,  у 
свему према Информацији о локацији Општинске управе 
бр.  406350364/12  од  03.07.2012.  године.  Изградњом 
предметног  бунара  омогућиће  се  искоришћавање 
техничке  воде  за  потребе  самог  ЈП  „Спортско  – 
рекреативни  центар“,  али  и  других  јавних  предузећа  и 
ватрогасне службе, из којих разлога је и одлучено као  у 
диспозитиву. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

38. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 1020439/2012 
19.07.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл. Гласник РС“,  број  129/07),  члана 153. 
Закона  о  планирању  и  изградњи  („Службени  гласник 
РС“,  број  72/09,  81/09  –  испр.,  64/2010  –  одлука  УС  и 
24/2011)  и  члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  Гласник  општине  Горњи 
Милановац“, број 20/08 и 3/11), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  За вршење стручног надзора на извођењу радова 
на  изградњи  хидрантске  мреже  за  комплекс  (школа, 
фискултурна сала и музеј) у Такову, одређује се: 

 Пољина Љутић, дипл. инж. грађевине из Горњег 
Милановца,  начелник  Канцеларије  за  израду  и 
реализацију  развојних  пројеката,  јавне  набавке  и 
праћење инвестиција Општинске управе Општине Горњи 
Милановац, број лиценце 410714804. 

II  Наведено  лице  је  дужно  да  послове  стручног 
надзора обавља стручно и квалитетно у складу са чланом 
153. Закона о планирању и изградњи и правилима струке, 
у свему према закљученом Уговору о извођење радова на 
изградњи  хидрантске  мреже  за  комплекс  (школа, 
фискултурна  сала  и  музеј)  у  Такову  бр.  44041138  од 
17.07.2012. године. 

III  Лице  задужено  за  стручни  надзор  је  обавезно 
да  извештаје  о  обављању  радова  доставља  најмање 
седмично или по захтеву Председника општине. 

IV Ово Решење објавити у  „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Општинa  Горњи  Милановац  је  инвеститор 
радова  на  изградњи  хидрантске  мреже  за  комплекс 
(школа,  фискултурна  сала  и  музеј)  у  Такову,  које  ће 
изводити ЗР  „Гас инжењеринг“ из Чачка у  свему према 
Уговору  о  извођењу  радова  на  изградњи  хидрантске 
мреже за комплекс  (школа, фискултурна сала и музеј)  у 
Такову бр. 44041138 од 17.07.2012. године. 

Чланом  153.  Закона  о  планирању  и  изградњи 
предвиђено је да инвеститор обезбеђује стручни надзор у 
току грађења објекта, односно извођења радова за које је 
издата  грађевинска  дозвола.  Лице  одређено  за  вршење 
стручног надзора испуњава услове прописане наведеним 
Законом  за  послове  надзора.  Послови  стручног  надзора 
дефинисани су чланом 153. став 2. Закона о планирању и 
изградњи. 

На  основу  изложеног  одлучено  је  као  у 
диспозитиву Решења.
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ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  Ово  Решење  је 
коначно  и  против  њега  није  допуштена  жалба  већ  се 
може  покренути  управни  спор  пред  Управним  судом  у 
Београду,  одељење  у  Крагујевцу,  у  року  од  30  дана  од 
дана достављања Решења. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

39. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1610165/20122 
12.04.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл. Гласник РС“,  број  129/07),  члана 153. 
Закона  о  планирању  и  изградњи  („Службени  гласник 
РС“,  број  72/09,  81/09  –  испр.,  64/2010  –  одлука  УС  и 
24/2011)  и  члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  Гласник  општине  Горњи 
Милановац“, број 20/08 и 3/11), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I    За  вршење  стручног  надзора  на  извођењу 
грађевинскозанатских  радова  на  изградњи  школске 
фискултурне  сале  при  ОШ  „Иво  Андрић“  Прањани, 
одређује се: 

 Пољина Љутић, дипл. инж. грађевине из Горњег 
Милановца,  начелник  Канцеларије  за  израду  и 
реализацију  развојних  пројеката,  јавне  набавке  и 
праћење инвестиција Општинске управе Општине Горњи 
Милановац, број лиценце 410714804. 

II  Наведено  лице  је  дужно  да  послове  стручног 
надзора обавља стручно и квалитетно у складу са чланом 
153. Закона о планирању и изградњи и правилима струке, 
у  свему  према  закљученом  Меморандуму  о  сарадњи 
Амбасаде  САД  у  Републици Србији  и Општине  Горњи 
Милановац,  којим  је  регулисана  међусобна  сарадња  и 
заједничко  ангажовање  на  реализацији  инвестиције 
изградње  школске  хале  при  ОШ  „Иво  Андрић“  у 
Прањанима бр. 1610165 од 10.04.2012. године. 

III  Лице  задужено  за  стручни  надзор  је  обавезно 
да  извештаје  о  обављању  радова  доставља  најмање 
седмично или по захтеву Председника општине. 

IV Ово Решење објавити у  „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Амбасада САД у Републици Србији преузела је, 
на основу Меморандума о сарадњи са општином Горњи 
Милановац, а у знак сећања на операцију „Халијард“ из 
II  светског  рата,  обавезу  да  обезбеди  финансијска 
средства  за  завршетак  изградње  школске  хале  при  ОШ 

„Иво  Андрић“  Прањани,  изградњу  њеног  анекса  са 
тоалетима  и  пуштање  објеката  у  функцију.  Истим 
Меморандумом  општина  Горњи  Милановац  се  као 
инвеститор  обавезала  да  обезбеди  стручни  надзор  над 
извођењем  свих радова,  без  обзира  да  ли их финансира 
самостално или уз помоћ Амбасаде САД. 

Чланом  153.  Закона  о  планирању  и  изградњи 
предвиђено је да инвеститор обезбеђује стручни надзор у 
току грађења објекта, односно извођења радова за које је 
издата  грађевинска  дозвола.  Лице  одређено  за  вршење 
стручног надзора испуњава услове прописане наведеним 
Законом  за  послове  надзора.  Послови  стручног  надзора 
дефинисани су чланом 153. став 2. Закона о планирању и 
изградњи. 

На  основу  изложеног  одлучено  је  као  у 
диспозитиву Решења. 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  Ово  Решење  је 
коначно  и  против  њега  није  допуштена  жалба  већ  се 
може  покренути  управни  спор  пред  Управним  судом  у 
Београду,  одељење  у  Крагујевцу,  у  року  од  30  дана  од 
дана достављања Решења. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

40. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 1610165/20123 
12.04.2012. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На  основу  члана  44.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл. Гласник РС“,  број  129/07),  члана 153. 
Закона  о  планирању  и  изградњи  („Службени  гласник 
РС“,  број  72/09,  81/09  –  испр.,  64/2010  –  одлука  УС  и 
24/2011)  и  члана  58.  став  1.  тачка  16.  Статута  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  Гласник  општине  Горњи 
Милановац“, број 20/08 и 3/11), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  За вршење стручног надзора на извођењу термо 
машинских  радова  на  изградњи  школске  фискултурне 
сале при ОШ „Иво Андрић“ Прањани, одређује се: 

  Драган  Петровић,  дипл.  инж.  машинства  из 
Горњег  Милановца,  запослен  у  Јавном  комуналном 
предузећу „Горњи Милановац“, број лиценце 430895405. 

II  Наведено  лице  је  дужно  да  послове  стручног 
надзора обавља стручно и квалитетно у складу са чланом 
153. Закона о планирању и изградњи и правилима струке, 
у  свему  према  закљученом  Меморандуму  о  сарадњи 
Амбасаде  САД  у  Републици Србији  и Општине  Горњи 
Милановац,  којим  је  регулисана  међусобна  сарадња  и 
заједничко  ангажовање  на  реализацији  инвестиције 
изградње  школске  хале  при  ОШ  „Иво  Андрић“  у 
Прањанима бр.1610165 од 10.04.2012. године.
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III  Лице  задужено  за  стручни  надзор  је  обавезно 
да  извештаје  о  обављању  радова  доставља  најмање 
седмично или по захтеву Председника општине. 

IV Ово Решење објавити у  „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Амбасада САД у Републици Србији преузела је, 
на основу Меморандума о сарадњи са општином Горњи 
Милановац, а у знак сећања на операцију „Халијард“ из 
II  светског  рата,  обавезу  да  обезбеди  финансијска 
средства  за  завршетак  изградње  школске  хале  при  ОШ 
„Иво  Андрић“  Прањани,  изградњу  њеног  анекса  са 
тоалетима  и  пуштање  објеката  у  функцију.  Истим 
Меморандумом  општина  Горњи  Милановац  се  као 
инвеститор  обавезала  да  обезбеди  стручни  надзор  над 
извођењем  свих радова,  без  обзира  да  ли их финансира 
самостално или уз помоћ Амбасаде САД. 

Чланом  153.  Закона  о  планирању  и  изградњи 
предвиђено је да инвеститор обезбеђује стручни надзор у 
току грађења објекта, односно извођења радова за које је 
издата  грађевинска  дозвола.  Лице  одређено  за  вршење 
стручног надзора испуњава услове прописане наведеним 
Законом  за  послове  надзора.  Послови  стручног  надзора 
дефинисани су чланом 153. став 2. Закона о планирању и 
изградњи. 

На  основу  изложеног  одлучено  је  као  у 
диспозитиву Решења. 

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  Ово  Решење  је 
коначно  и  против  њега  није  допуштена  жалба  већ  се 
може  покренути  управни  спор  пред  Управним  судом  у 
Београду,  одељење  у  Крагујевцу,  у  року  од  30  дана  од 
дана достављања Решења. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

41. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401778/2012 
25 .јул  2012.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему,  став 
1.и  6.  ("Сл.гласник  РС",  бр.  54/09,73/10,101/2010  и 
101/2011.)  и  члана  58.  став  1.  тачке  3.  и  16.  Статута 
општине  Г.  Милановац  ("Сл.  гласник  Општине  Г. 
Милановац" бр. 20/08.и 3/11), Одлуке о буџету општине 
Г.Милановац  за  2012.годину  (  «Сл.гл.општине 
Г.Милановац» бр.24/2011.г,14/12.),доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О промени апропријацијe 

1.Средства,  утврђена  Одлуком  о  буџету  општине  Г. 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник  општине  Г. 

Милановац“  бр.  24/2011.г,14/12),  раздео  04 Општинска 
управа,  глава  19,  функција  620  ЈП  за  изградњу,  са 
економске    класификације  421стални  трошкови  ,  у 
износу  од  145.000,00 динара , преноси се на раздео 04 
Општинска  управа,  глава  19,  функција  620  ЈП  за 
изградњу,  економска  класификација  423услуге  по 
уговору. 
2.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Одељење  за 
привреду и финансије. 
3.Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине 
Горњи Милановац“. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Чланом    61.  Закона  о  буџетском  систему  , 
регулисано  је  да  се  може  извршити  преусмеравање 
апропријације  одобрене  на  име  одређеног  расхода  у 
износу до 5% вредности апропријације за расход, чији се 
износ  умањује.  С  обзиром  да  се  износ  од  145.000,00 
динара  уклапа  у  дозвољени  оквир,  промена 
апропријације  је  извршена  у  складу  са  законским 
прописима. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

42. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401781/2012 
30 .јул  2012.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему,  став 
1.и  6.  ("Сл.гласник  РС",  бр.  54/09,73/10,101/2010  и 
101/2011.)  и  члана  58.  став  1.  тачке  3.  и  16.  Статута 
општине  Г.  Милановац  ("Сл.  гласник  Општине  Г. 
Милановац" бр. 20/08.и 3/11), Одлуке о буџету општине 
Г.Милановац  за  2012.годину  (  «Сл.гл.општине 
Г.Милановац» бр.24/2011.г,14/12.),доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О промени апропријацијe 

1.Средства,  утврђена  Одлуком  о  буџету  општине  Г. 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  24/2011.г,14/12),  раздео  04 Општинска 
управа,  глава  21,  функција  810    ЈП  Спортско 
рекреативни центар, са економске  класификације 425 
текуће  поправке  и  одржавање  ,  у  износу    од  50.000,00 
динара  ,  преноси  се  на  раздео  04  Општинска  управа, 
глава  21,  функција  810    ЈП  Спортско  рекреативни 
центар,  економска  класификација  511    зграде  и 
грађевински објекти. 

2.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Одељење  за 
привреду и финансије.
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3.Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине 
Горњи Милановац“. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ЈП  Спортско  рекреативни  центар  упутило  је  захтев 
бр.618/12  од  27.07.2012.године  којим  тражи  промену 
апропријације,  са  425текуће  поправке  и  одржавање  на 
511зграде и грађевински објектида би се завршио посао 
око  изградње  бунара  за  техничку  воду  за  заливање 
зелених површина. 

Чланом    61.  Закона  о  буџетском  систему  , 
регулисано  је  да  се  може  извршити  преусмеравање 
апропријације  одобрене  на  име  одређеног  расхода  у 
износу до 5% вредности апропријације за расход, чији се 
износ  умањује.  С  обзиром  да  се  износ  од  50.000,00 
динара  уклапа  у  дозвољени  оквир,  промена 
апропријације  је  извршена  у  складу  са  законским 
прописима. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

43. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15532939/20121 
31. јул 2012.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине Г.Милановац“  бр.  20/08,  03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за  2012. 
годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр. 
24/11,14/12), Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11,14/12),  раздео    02 
Председник  општине,      глава  2.1,  функција  090 
социјална  заштита,    позиција  31/1,  економска 
класификација  472  накнада  за  социјалну  заштиту  из 
буџета,  одобравају  се  средства  Драгану  Тасићу  из 
Г.Милановца,  у  износу  од  20.000,00  динара,    на  име 
помоћи око обезбеђења средстава за студијско путовање 
у Даблин, Ирска, ради научно  стручног усавршавања и 
школовања. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  пренети  на 
текући  рачун  код  Војвођанске  банке  број:  355 
000000556176012. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
одељење за привреду и финансије. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

44. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401788/2012 
03 .август  2012.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  61.  Закона  о  буџетском  систему,  став 
1.и  6.  ("Сл.гласник  РС",  бр.  54/09,73/10,101/2010  и 
101/2011.)  и  члана  58.  став  1.  тачке  3.  и  16.  Статута 
општине  Г.  Милановац  ("Сл.  гласник  Општине  Г. 
Милановац" бр. 20/08.и 3/11), Одлуке о буџету општине 
Г.Милановац  за  2012.годину  (  «Сл.гл.општине 
Г.Милановац» бр.24/2011.г,14/12.),доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О промени апропријацијe 

1.Средства,  утврђена  Одлуком  о  буџету  општине  Г. 
Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  24/2011.г,14/12),  раздео  04 Општинска 
управа,  глава  01,  функција  630  –  ЕУ  Пројекти 
Водоснабдевање, са: 

економске    класификације  422трошкови  путовања  , 
износ  од  50.000,00 дин. и 
 економске  класификације 512машине и опрема , износ 
од  69.000,00 динара , 
преносе  се  на  раздео  04  Општинска  управа,  глава  01, 
функција  630    ЕУ  ПројектиВодоснабдевање, 
економска класификација 423 – услуге по уговору. 

2.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Одељење  за 
привреду и финансије. 

3.Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине 
Горњи Милановац“. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Чланом    61.  Закона  о  буџетском  систему  , 
регулисано  је  да  се  може  извршити  преусмеравање 
апропријације  одобрене  на  име  одређеног  расхода  у 
износу до 5% вредности апропријације за расход, чији се 
износ  умањује.  С  обзиром  да  се  износи  од  50.000,00 
динара и  69.000,00  динара  уклапају  у  дозвољени  оквир, 
промена  апропријације  је  извршена  у  складу  са 
законским прописима. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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45. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401785/20121 
03. август 2012.год. 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине Г.Милановац“  бр.  20/08,  03/11),  члана 
7.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за  2012. 
годину  („Сл.гласник  општине  Г.Милановац“  бр. 
24/11,14/12), Председник Општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине    Г.Милановац  за  2012.  годину  („Сл.гласник 
општине  Г.Милановац“  бр.  24/11,14/12),  раздео    04 
Општинска  управа,      глава  01,  функција  421 
пољопривреда,    позиција  67,  економска    класификација 
481дотације  невладиним  организацијамаудружења 
пољопривредних  произвођачаУдружењу  произвођача 
јагодичастог воћа  „Виламет Сувобор“, одобравају се 
средства  у  износу  од  120.000,00  динара,    која  ће  се 
користити за следеће намене: 

путни  трошкови  и  набавка  горива  за  редовне 
активности  30.000,00 

набавка  и  израда  чланских  карата  и  рекламни 
материјал  30.000,00 

трошкови  репрезентације  и  одржавање 
састанака и семинара  30.000,00 

обука и едукација чланова удружења малинара 
30.000,00 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  пренети  на 
текући  рачун  код  Војвођанске  банке  број:  355 
000320013663241. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се 
одељење за привреду и финансије. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

АКТА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

24. 

На основу члана 70. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 

101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  4.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  03.  08.  2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2011,14/2012.), раздео 2 – Председник општине, глава 
2.1,  функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Стална  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства 
Алапавловић Радојици из Варница, који се обратио за 
помоћ у вези накнаде штете на стамбеном објекту, што је 
потврђено у Записнику инспекције број 407354224 од 
05.07.2012. године, у износу од 30.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  484 
накнада  штете  за  повреде  или  штету  насталу  услед 
елементарних непогода или других природних узрока. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  биће 
исплаћена готовински, преко благајне. 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 306943/2012 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

25. 

На основу члана 70. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  4.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2011,14/2012.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће
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општине Горњи Милановац на седници одржаној 03. 08. 
2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2011,14/2012.), раздео 2 – Председник општине, глава 
2.1,  функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Стална  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства 
Добричић Слободану из Мајдана, у износу од  50.000,00 
динара. 

Добричић Слободан  се обратио за помоћ у вези 
накнаде  штете  услед  пожара,који  је  захватио  његово 
домаћинство  14.јула  2012.године,  при  чему  је  изгорео 
кров  на  кући,  2000  комада  црепа,  2  алуминијумска 
прозора,  врата,  тракторска  приколица,100  бала  сламе  . 
Све  то  је  потврђено  у  Записнику  инспекције  број  407 
354315  од  23.07.2012.  године  и  Уверењу  МУПа  , 
Сектора  за  ванредне  ситуације,Одељење  за  ванредне 
ситуације у Чачку бр.217530/12 од 23.јула 2012.год. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  484 
накнада  штете  за  повреде  или  штету  насталу  услед 
елементарних непогода или других природних узрока. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  биће 
исплаћена готовински, преко благајне. 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 306943/2012 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

26. 

На основу члана 70. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  4.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2011,14/2012.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 

општине Горњи Милановац на седници одржаној 03. 08. 
2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2011,14/2012.), раздео 2 – Председник општине, глава 
2.1,  функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Стална  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства 
Васовић Срећку из Велеречи, који се обратио за помоћ 
у  вези  накнаде  штете  услед  пожара,који  је  захватио 
његово  домаћинство  11.јуна  2012.године,  при  чему  је 
изгорео  грађевински  објекат.  Све  то  је  потврђено  је  у 
Записнику  инспекције  број  407354303  од  25.06.2012. 
године  и  Уверењу  МУПа  ,Сектора  за  ванредне 
ситуације,Одељење  за  ванредне  ситуације  у  Чачку 
бр.217441/12 од 18.јуна 2012.год, у износу  од 25.000,00 
динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 2.1, 
функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  484 
накнада  штете  за  повреде  или  штету  насталу  услед 
елементарних непогода или других природних узрока. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  биће 
исплаћена готовински, преко благајне. 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 306943/2012 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

27.

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010 
,101/2010  и  101/2011  ),  члана  46.  Закона  о  локланој 
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2012. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
24/2011,14/2012.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће
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општине Горњи Милановац на седници одржаној 03. 08. 
2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011,14/2012.), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  на  име  откупа  књиге“Болничка 
Мала“  аутора  Милојка Нешовића из Г.Милановца  у 
износу од 20.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник  општине,  глава 
2.1,  функционална  класификација  110  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  423 
услуге по уговорупоклони. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 306943/2012 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

28. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010 
,101/2010  и  101/2011  ),  члана  46.  Закона  о  локланој 
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2012. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
24/2011,14/2012.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине Горњи Милановац на седници одржаној 03. 08. 
2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011,14/2012.), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Спортско  роболовни 
клуб“Пловак“из  Г.Милановца  као  финансијска  помоћ 
око одржавања манифестације „Дичинска повруша“,која 
се  одржава  05.августа  2012.године  у Брђанима,у  износу 
од 8.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру раздела 04 – Општинска управа,  глава 15, 
функционална  класификација  810 Установа  за физичку 
културу,економска  класификација  481  дотације 
невладиним  организацијама  Спортско  роболовни 
клуб“Пловак“,позиција 158. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

Број: 306943/2012 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

29. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2011,14/2012.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине Горњи Милановац на седници одржаној 03. 08. 
2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011,14/2012.), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Фудбалском  клубу  „Доња 
Врбава“  из  Д.Врбаве  као  финансијска  помоћ  око 
довршетка свлачионице , у износу од 40.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру раздела 04 – Општинска управа,  глава 15, 
функционална  класификација  810 Установа  за физичку 
културу,економска  класификација  481  дотације 
невладиним организацијама Фудбалском клубу „Доња 
Врбава“ из Д.Врбаве,позиција 158. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306943/2012 од 3. августа 2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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30. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010 
,101/2010  и  101/2011  ),  члана  46.  Закона  о  локланој 
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2012. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
24/2011,14/2012.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине Горњи Милановац на седници одржаној  3. 08. 
2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011,14/2012.), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Чолић  Милици  из  Горњег 
Милановца,  ул.Петра Кочића бр.14, на име финансијске 
помоћи  за  довршетак  новоизграђеног  простора  за 
становање,  у износу од 38.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник  општине,  глава 
2.1, функционална класификација 090 социјална давања, 
економска  класификација  472накнаде  за  социјалну 
заштиту из буџетаједнократне помоћи. 

3.Средства  из  тачке  1.овог  решења  биће 
исплаћена готовински,преко благајне. 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306943/2012 од 3. августа 2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

31. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010 
,101/2010  и  101/2011  ),  члана  46.  Закона  о  локланој 
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2012. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
24/2011,14/2012.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 

општине Горњи Милановац на  седници  одржаној  3.  08. 
2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011,14/2012.), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Општинској  управи  општине 
Горњи  Милановац  на  име  додатних  финансијских 
средстава  за  капитално  одржавање  зграде  Општине,  у 
износу од 2.500.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру раздела 04 – Општинска управа,  глава 01, 
функционална  класификација  620    развој  заједнице, 
економска  класификација  511/15    зграде и  грађевински 
објекти/капитално одржавање зграде Општине. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306943/2012 од 3. августа 2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

32. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2011,14/2012.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине Горњи Милановац на  седници  одржаној  3.  08. 
2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011,14/2012.), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  у  износу  од  20.000,00  динара на
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име организације трке „Хармонија света“ која ће стићи у 
наш град 08.августа 2012.године у 14часова. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник  општине,  глава 
2.1,  функционална  класификација  110извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  481  – 
дотације невладиним организацијама,позиција 21/23. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306943/2012 од 3. августа 2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

33. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2011,14/2012.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине Горњи Милановац на  седници  одржаној  3.  08. 
2012. године, донело је 

Р ЕШ Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2011,14/2012.), раздео 2 – Председник општине, глава 
2.1,  функционална  класификација  110  –  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  499  – 
Текућа  буџетска  резерва,  одобравају  се  средства 
ФК“Таковски  устанак“из  Такова  у  износу  од  30.000,00 
динара  на  име  финансијске  помоћи  око  организовања 
традиционалног „Ноћног турнира“у Такову. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру раздела 04 – Општинска управа,  глава 15, 
функционална  класификација  810установа  за  физичку 
културу    ФК  „Таковски  устанак“  Таково,  економска 
класификација  481  –  дотације  невладиним 
организацијама,позиција 158. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306943/2012 од 3. августа 2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

34. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010 
,101/2010  и  101/2011  ),  члана  46.  Закона  о  локланој 
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2012. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
24/2011,14/2012.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине Горњи Милановац на  седници  одржаној  3.  08. 
2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011,14/2012.), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства Радију „Стари Милановац“  из 
Горњег  Милановца,  на  име  минималне  надокнаде  за 
покривање  трошкова  емитовања  важних  информација, 
обавештења и одлука органа општине Горњи Милановац 
, у износу од 12.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник  општине,  глава 
2.1,  функционална  класификација  110  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  423 
услуге по уговору,позиција 18/1информисање. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306943/2012 од 3. августа 2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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35. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010 
,101/2010  и  101/2011  ),  члана  46.  Закона  о  локланој 
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2012. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
24/2011,14/2012.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине Горњи Милановац на седници одржаној  3. 08. 
2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011,14/2012.), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Меснoj  организација 
пензионера  Рудник  са  Рудника,  зa  набавку  огревног 
дрвета  за  грејну  сезону  2012/2013.год,  у  износу  од 
25.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник  општине,  глава 
2.1,  функционална  класификација  110  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  481 
дотације  невладиним  организацијама,позиција  21/23 
остало. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306943/2012 од 3. августа 2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

36. 

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском 
систему  („Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010 
,101/2010  и  101/2011  ),  члана  46.  Закона  о  локланој 
самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3. 
Одлуке  о  буџету  општине  Горњи  Милановац  за  2012. 
годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 
24/2011,14/2012.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 

општине Горњи Милановац на  седници  одржаној  3.  08. 
2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011,14/2012.), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства Удружењу пензионера општине 
Горњи Милановац, за одлазак екипе од 4 члана на пету 
Олимпијаду спорта, здравља и културе трећег доба, која 
се одржава у Сокобањи, у износу од 43.280,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник  општине,  глава 
2.1,  функционална  класификација  110  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  481 
дотације  невладиним  организацијама,  позиција  21/13 
Удружење пензионера. 

3.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења  пренети 
Удружењу пензионера  на текући рачун број : 1551309 
60 . 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306943/2012 од 3. августа 2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

37. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2011,14/2012.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине Горњи Милановац на  седници  одржаној  3.  08. 
2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011,14/2012.), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва,
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одобравају се средства цркви у Јабланици, за санацију 
штете  настале  услед  струјног  удара  ,  у  износу  од 
50.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник  општине,  глава 
2.1,  функционална  класификација  110  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  481 
дотације  невладиним  организацијама,  позиција  21/12 
Верске заједницецрква у Јабланици. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306943/2012 од 3. августа 2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

38. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2011,14/2012.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине Горњи Милановац на  седници  одржаној  3.  08. 
2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011,14/2012.), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства фудбалском клубу „Напредак“ 
из Сврачковаца  као финансијску помоћ око изградње 
свлачионице, у износу од 50.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру раздела 04 – Општинска управа,  глава 15, 
функционална  класификација  810 Установа  за физичку 
културу,економска  класификација  481  дотације 
невладиним организацијама фудбалски клуб „Напредак“ 
Сврачковци, позиција 158. 

3. Средства из тачке 1. овог решења пренети на 
текући рачун код Чачанске банке,број: 155414006. 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306943/2012 од 3. августа 2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

39. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2011,14/2012.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине Горњи Милановац на  седници  одржаној  3.  08. 
2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011,14/2012.), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  Месној  заједници  Каменица 
поводом  организације  манифестације  „Илиндански 
дани“ која се одржава у периоду од 31.јула до 02.августа 
2012.године, у износу од 20.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру раздела 04 – Општинска управа,  глава 04, 
функционална  класификација  620месне  заједнице    мз 
КаменицаДружетићи,  економска  класификација  423, 
позиција 77. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306943/2012 од 3. августа 2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

40. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету
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општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2011,14/2012.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине Горњи Милановац на  седници  одржаној  3.  08. 
2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011,14/2012.), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  фудбалском  клубу  „Младост 
09“  из  Враћевшнице  као  финансијску  помоћ  око 
набавке опреме и лопти, у износу од 20.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру раздела 04 – Општинска управа,  глава 15, 
функционална  класификација  810  Установа  за 
физичку  културу,  економска  класификација  481 
дотације  невладиним  организацијама    фудбалски  клуб 
„Младост 09“ из Враћевшнице , позиција 158. 

3.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306943/2012 од 3. августа 2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

41. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Сл.  гласник  РС“,  број  54/2009,  73/2010  ,101/2010  и 
101/2011 ), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. 
гласник  РС“,  број  129/2007),  члана  3.  Одлуке  о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл. 
гласник  општине  Горњи  Милановац“,  број 
24/2011,14/2012.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском 
већу општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине 
Горњи  Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће 
општине Горњи Милановац на  седници  одржаној  3.  08. 
2012. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011,14/2012.), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства „Породици бистрих потока“, са 

РудникаБрезовица,  као  финансијска  помоћ  око 
организације  11.позоришног  фестивала  „Шумес“  у 
износу од 30.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру  раздела  02  –  Председник  општине,  глава 
2.1,  функционална  класификација  110  Извршни  и 
законодавни  органи,  економска  класификација  481 
дотације  невладиним  организацијама,  позиција  21/23 
Остало. 

3.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења  пренети 
Породици  бистрих  потока    на  текући  рачун  број  :  150 
108293 . 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306943/2012 од 3. августа 2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

42. 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. 
гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 ,101/2010 и 101/2011 
), члана 46. Закона о локланој самоуправи („Сл. гласник 
РС“,  број  129/2007),  члана  3. Одлуке  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011,14/2012.)  и 
члана  4.  и  26.  Одлуке  о  Општинском  већу  општине 
Горњи  Милановац  („Сл.  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  број  24/2008),  Општинско  веће  општине 
Горњи  Милановац  на  седници  одржаној  3.  08.  2012. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2012.  годину  („Сл.  гласник 
општине  Горњи  Милановац“,  број  24/2011,14/2012.), 
раздео 2 – Председник општине, глава 2.1, функционална 
класификација  110  –  Извршни  и  законодавни  органи, 
економска класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају  се  средства  на  име  плаћања  доприноса  за 
обавезно  социјално  осигурање,  Андрији 
Даничићу,глумцу  из  Горњег  Милановца,као 
самосталном  уметнику  који  има  пребивалиште  на 
територији  општине  Горњи  Милановац,у  износу  од 
41.870,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 
се  у  оквиру раздела 04 – Општинска управа,  глава 01, 
функционална  класификација  130  опште  услуге, 
економска  класификација  482порези,обавезне  таксе  и 
казне, позиција 47.
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3.  Средства  из  тачке  1.  овог  решења  пренети 
Пореској управи и то : 

Допринос  за  пио  осигурање на  уплатни рачун: 
84072131384374  износ  од  26.850,00динара,са  позивом 
на број 97590410809987783420 за Андрију Даничић, 

 Допринос за здравствено осигурање на уплатни 
рачун:  84072132584361  износ  од  15.020,00  динара,  са 
позивом  на  број  97590410809987783420  за  Андрију 
Даничић. 

4.  О  реализацији  овог  решења  стaраће  се 
Одељење за привреду и финансије. 

5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Горњи Милановац“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број:306943/2012 од 3. августа 2012.године. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р. 

43. 

На  основу  члана  137.  Закона  о  рударству  и 
геолошким  истраживањима  („Служ.гласник  РС“  број 
88/11),  члана  4.  и  члана  26.  Одлуке  општинског  већа 
општине  Горњи  Милановац  („Службени  гласник 
општине Г.Милановац“  број  24/08)  и  члана  61.  тачка  9. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  („Сл.гласник 
општине Г.Милановац“  број  20/08 и  03/11), Општинско 
веће  општине  Горњи  Милановац  на  седници  одржаној 
дана 25.06.2012. године, донело је 

ПРОГРАМ 
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД 
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ У 2012. ГОДИНИ 

I  Овим  програмом  врши  се  расподела  средстава 
остварених  од  накнаде  за  коришћење  минералних 
сировина  остварених  на  територији  општине  Горњи 
Милановац за 2012. годину. 

II  Планирана  средства  од  накнаде  за  коришћење 
минералних  сировина  у  износу  од  32.500.000  динара, 
распоређују се на следеће намене: 

1.  Изградња водовода Горњи Милановац – Рудник 
Носилац  инвестиције  ЈКП  „Горњи  Милановац“ 
10.000.000 дин. 

2.  Изградња  локалног  пута  Јама  –  Флотација  – 
Мајдан 
Носилац инвестиције ЈП за путеве Г.Милановац 
10.000.000 дин. 

3.  Генерални  урбанистички  планови  за  насељена 
места 

Рудник, Прањани, Таково и Равна гора и израда 
планова 
детаљне регулације 
Носилац  посла  општинска  управа  општине 
Г.Милановац  2.500.000 дин. 

4.  Израда пројектне документације за изградњу 
канализације и система за пречишћавање 
отпадних вода за насељено место Рудник 
Носилац инвестиције ЈКП „Горњи Милановац“ 
2.000.000 дин. 

5.  Опремање фискултурне сале при ОШ „Арсеније 
Лома“ Рудник. Носилац инвестиција општинска 
управа општине Г.Милановац           2.000.000 
дин. 

6.  Реконструкција пута за санитарну депонију 
Вујан .Носилац инвестиције ЈКП „Горњи 
Милановац“  4.000.000 
дин. 

7.  Препокривање основне школе у Угриновцима 
Носилац инвестиције општинска управа 
општине Г.Милановац          2.000.000 дин 

III  Овај  Програм  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине  Горњи  Милановац“,  након  добијања 
сагласности од надлежног Министарства. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ 

Број: 306938/2012 од 25.06.2012. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Милисав Мирковић,с.р.
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